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Woordje van...
Geert Vandromme, voorzitter Aquatropica
Wereld in verandering,

We geraken het stilaan gewend, de gedurige stroom van informatie die ons iedere dag b ereikt via allerlei kanalen zoals tv,
tablet, pc en smartphone. Dan spreken nog niet over sociale
media waar iedereen meestal uitpakt met zijn betere in- en uiterlijke.
Tegenwoordig is het geen taboe meer, om na j aren van ontkenning en vechten
tegen j e eigen lichaam, van geslacht te veranderen. Transgenders zoals we ze
noemen,  zijn  niet  meer  de  marginale  personen  uit  de  lagere  klasse  maar
eerder uit de betere lagen van de bevolking. BV's, zakenmensen en medici
komen de laatste j aren uit de kast met hun ware gevoelens en geaardheid.
Op zich niets verkeerd, de natuur is niet volmaakt en p erfect. Trouwens in de
natuur vinden we wel meerdere diersoorten die van geslacht veranderen. D e
natuur past zich aan, bij soorten waarvan meer vrouwtjes zijn, verandert het
dominante vrouwtje in een mannetje en omgekeerd.
Een ervan is de krijtbaars (Serranus tortugarum ), een kleine vis die in de westelijke Atlantische Oceaan leeft. D e vis is
tweeslachtig,  en  volgens  een  nieuwe
studie wisselt hij tot wel 20 keer per dag
van rol met zijn p artner.
Ook de clownvis (Amphiprion o cellaris ) is
een voorbeeld van protandrisch  sequentiële  hermafrodiet.  Alle  clownvissen
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worden geboren als man en als ze volwassen worden zal de dominante mannelijke vis bij overlijden van het vrouwtje veranderen in een vrouw. Clownvissen zijn zeer hiërarchisch ingesteld, met de vrouw en een dominant mannetje b ovenaan de ladder.
Sommige kikkers, zoals de Japanse kikker Rana

rugosa * en de veel voorkomende rietkikker, zijn in staat om hun sekse te veranderen om het genderevenwicht van de broedpopulatie te
behouden 
In tegenstelling tot de meeste sequentiële  hermafrodieten,  die
ofwel  protogynous  of protandrisch zijn, is de Rana rugosa in
staat  om te veranderen van man
naar vrouw en andersom.
*Rana rugosa wor dt al s een syn.
va n Gl andirana rugosa besc h ou wd.

Zo zie j e maar dat de natuur heel verrassend kan zijn en voor alles een oplossing biedt, als j e er maar voor open staat.
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Kweken van Betta splendens
Auteurs: Marina Parha & George J . 
Vertaling: Jan Altink (NL)
Huisvesting en verzorging

Betta  splendens is een zeer populaire aquariumvis. Een aantal hobbyisten

houdt n ormaal g esproken e nkel m
 annen o mdat d eze h et m
 eest i ndrukwekkend
zijn van de twee geslachten. Betta's zijn geen veeleisende vissen op h et gebied
van r uimte, z e v ereisen w einig o fh elemaal g een s troming e n w orden d aarom b eschouwd a ls m akkelijk te verzorgen. Met een kleine aanvangsinvestering kan
een h obbyist een echt aantrekkelijk beplante bak h ebben m et een fantastisch
ogende vis erin.

De vissen die algemeen b eschikbaar zijn, zijn een door de mens gemaakte variëteit, het resultaat van selectiefkweken. D e vissen zijn in het wild veel saaier
gekleurd en ze hebben ook veel
kortere vinnen. Dat laat ze toe
om snel te bewegen, wat essentieel is om te overleven in hun
natuurlijke habitat.
Betta splendens,

wi l dva ng ma n n etj e.

Rode Li j st I UC N:  VU ( k wets baar)

Met b etrekking tot de lengte en vormen van de vinnen van sommige van de
Betta s plendens -variëteiten is veel discussie; sommigen vinden b epaalde variëteiten ethisch onaanvaardbaar omdat de lengte en vorm van de vinnen de vis
belet te zwemmen en/ofnaar b ehoren voort te planten.
Met  andere  woorden,  er  wordt  beweerd  dat  sommige  variëteiten  selectief
worden gekweekt om als ornament te fungeren waarbij zeer weinig aandacht
wordt geschonken aan hun welzijn.
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Wilde  betta's  zijn  ontdekt  in  Thailand (voorheen Siam geheten), vandaar  hun  gewone  naam:  Siamese
vechtvis.  De  vissen  leven  in  overvloed in  de  ondiepe  stroompjes  en
rijstvelden van Zuidoost-Azië, Vietnam, Thailand en Cambodja.
Ze  werden  oorspronkelijk  gebruikt
voor  gokken.  De  lokale  bevolking
liet  twee  mannen  op  elkaar  los  en
wedde wie er zou winnen, een b etreurenswaardige gewoonte vergelijkbaar met
de hanengevechten in het westen en soortgelijke zaken.
Intraspecieke agressie is een vrij algemeen verschijnsel, vooral tussen mannen. In
het wild vechten de vissen niet tot de dood. Elke man verdedigt zijn eigen relatief
kleine territorium en zal alleen een binnendringende man aanvallen, zeer vergelijkbaar met wat er bij andere soorten gebeurt. De vissen vechten niet tot de dood;
de verliezer gaat weg wanneer de winnaar zich maximaal toont.
De gevechten worden aangemoedigd door twee mannen te dwingen bij elkaar
te verblijven in een kleine afgesloten ruimte.
Tegenwoordig zijn er een aantal gecultiveerde mutaties van betta's beschikbaar; de vissen worden onderscheiden door de lengte van de vinnen en de
vorm en grootte van hun  staart. De verschillende  stammen verlangen verschillende prijzen; de zuiverheid van elke stam is een belangrijk punt voor toegewijde betta-fans. Showvissen kunnen echt exorbitante prijzen hebben, beginnend bij één en eindigend bij een paar duizend euro. Kleurcombinaties zijn
ook b elangrijk in het b epalen van de verkoopprijs.
De gekende variëteiten van Betta

splendens, afhankelijk van de vorm van de
staart en de vinnen, zijn de volgende:
Veil tails (sluierstaarten): dit is de meest algemene variëteit. De vis heeft
een lange slepende staart. In b etta-kringen heeft deze vis niet bepaald een
hoge rang, om het maar simpel uit te drukken.
Crown tails (kroonstaarten): Gelijk aan sluierstaarten maar de staart en de
vinnen hebben een omzoomd uiterlijk.

A
A
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AHalfmoon  (halve maan):  de  staart van  de vis moet  er, wanneer uitge-

spreid, uitzien als een halve maan. D e randen van de staartvin moeten een
180-gradenboog beschrijven en ze moeten uitwaarts staan, niet inwaarts.
De  rug-  en  anaalvin, wanneer uitgespreid,  moeten  een  aaneensluitende
vorm te zien geven, dus ze moeten dezelfde hoogte (lengte) hebben. Het lichaam moet zich proportioneel precies in het midden van de staartvin bevinden zodat de vinnen, wanneer uitgespreid, een cirkel vormen.
Double tail (dubbelstaart): de staart heeft twee duidelijke staartlobben en
de rugvin is gelijk in lengte aan de anaalvin.
Round tail (rondstaart): de staart heeft ronde randen.
Spade tail  (schopstaart  of spadestaart):  de  staartvin begint wijd  aan  de
basis en eindigt puntig, in vorm gelijkend op het kaartkleur ‘schoppen'.
Delta (driehoek): de randen van de staartvin spreiden zich uitwaarts, als
een driehoek.
Super delta (super driehoek): dit is een versterkte versie van de driehoek,
waarbij de staartvin net niet een halve maan vormt.
Plakat: dit zijn kortvinnige betta's. Ze zijn er in twee types, het traditionele
en het moderne type. Het traditionele type heeft vinnen zoals het wilde
type, met niet meer dan twee vinstralen vertakkend en een ronde staart
met  een  180-gradenspreiding.  Moderne  plakats  worden  gekweekt  naar
soortgelijke  criteria  als  de  langvinnige  show-betta's:  symmetrisch  van
vorm, meer dan 4 vinstralen vertakkend, 180 graden ofmeer spreiding van
de staartvin met scherpe kanten.

A
A
A
A
A
A

Li nks:  Spa de tai l
  Boven:  Co mbtai l
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ARosetail  (roosstaart):  meer  dan  4  vinstralen  vertakkend,  waardoor  de
staartvin eruit gaat zien als een bloemblad.
ACombtail
(kamstaart): het gereduceerde weefsel tussen de vinstralen ver-

oorzaakt  een  omzoomd  uiterlijk.  Er  is  gemeld  dat  Combtails  die  een
180-gradenspreiding aan de b asis van de staartvin b ereiken soms Halfsuns
(halve zonnen) worden genoemd.
In aanvulling op het b ovenstaande, worden de vissen ook nog geclassificeerd
naar kleur  en patroon. Erkende kleuren zijn turkoois, groen, geel,  ananas,
sinaasappel, rood, koninklijk blauw, staalblauw, cellofaan, wit opaak, C ambodian, zwart, koper en chocolade. D e vissen kunnen eenkleurig, tweekleurig of
veelkleurig zijn. Tot de p atronen b ehoren marmer, b ont en vlinder.
Hoewel geen van onze vissen ooit van een zuivere stam van een van de b ovenstaande was, zijn de verschillen in de vorm van de staart en de rugvin overduidelijk. Er is informatie beschikbaar over de dominante en recessieve genen
die b epalen hoe de vorm van de vinnen en de kleuren van de nakomelingen
zullen zijn van het gekruiste p aar. Specialisten adviseren niet te kruisen met
sommige vormen terwijl anderen er j uist altijd uit moeten worden gekruist om
misvormingen in het nageslacht te vermijden. Er wordt ook wel beweerd dat
sommige stammen gevoeliger zijn voor ziekte dan anderen.
Die discussie gaan we hier niet aan. Wij vinden dat dat buiten het gebied van
het vishouden gaat en meer in het gebied van de ‘ontwerper-genetica' gaat.
Ongetwijfeld  zijn  sommige  van  deze  selectief gekweekte  vissen  simpelweg
adembenemend wat betreft hun verschijning, maar er zijn er ook die ze te kitscherig en onecht vinden. 
Wat  ook  iemands  standpunt  op  dit  gebied  mag  zijn,  het  zou  niet  mogen
afeiden van de kern van de zaak en dat is het welzijn van de dieren zelf. Het is
waar dat deze vissen zichzelfnooit in een stroompje ofrijstveld zullen bevinden (hopelijk) dus wat dat b etreft zullen hun vinvorm en kleurrijkheid niet
de oorzaak zijn van hun vroegtijdig overlijden, zoals het wel zou zijn als ze in
het wild zouden moeten overleven.
Maar toch moeten we niet vergeten dat vinnen zijn voor vissen wat ledematen
zijn voor mensen: ze zijn er om een doel te dienen. Het creëren van een vis
met een staartvin van twee keer de maat van het lichaam staat gelijk aan het
maken van een persoon met een normaal lijfen 5 cm lange ledematen. Het
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feit dat de vissen het overleven b etekent natuurlijk niet dat ze niet lijden ofdat
dit soort praktijken maar zonder twijfel geaccepteerd zou moeten worden.
Betta's zijn ook doel geweest van een ander soort wreedheid. Dit is gerelateerd aan de omgeving waarin ze doorgaans worden gehouden; de b eruchte
betta-pot. Het is waar dat de vissen niet houden van grote ruimten, omdat het
tamelijk vermoeiend voor ze is om een groot territorium voortdurend te patrouilleren,  en  dat is wat ze  doen.  (We vermoeden  dat  dat nog moeilijker
wordt wanneer een kleine vis ook nog eens zo'n grote en zware staart moet
meedragen, wat uiteindelijk toch meer een b elemmering vormt dan een hulp).
Het is gemeld dat B etta-houders die hun betta's in grotere b akken hadden ondergebracht ze weer moesten terugzetten in kleinere b akken omdat de vissen
behoorlijk gestrest raakten in hun nieuwe ruimere omgeving.
Dat gezegd hebbend, b etta's hebben wel graag een territorium en ze hebben
wat ruimte nodig om rond te zwemmen. Naar onze ervaringen zijn ondiepe
bakken van 20 tot 40 liter ideaal voor deze vissen.
De bakken moeten niet meer dan 15 tot 20 cm diep zijn om de vissen makkelijk
in staat te stellen naar het oppervlak te komen om adem te halen, hun schuimnest
te bouwen en de eitjes ofj ongen op te pakken en in het nest te brengen.
We hebben gemerkt dat betta's floreren in ondiepe bakken met een zeer trage
stroming (een klein luchtaangedreven filter is meer dan voldoende), planten
(hoe dichter de beplanting, hoe beter voor de vis, vooropgesteld dat er voldoende ruimte is om comfortabel tussen de planten te zwemmen) en wat hout.
Probeer aquariumornamenten en ander ‘meubilair' te vermijden waarin de vis
beklemd  zou  kunnen  raken;  als  ze  niet  regelmatig  naar  de  oppervlakte
kunnen zullen ze stikken. Zand als b odembedekking wordt op prijs gesteld.
De temperatuur moet hoog zijn; rond de 2 8 ˚ C. Onze vissen krijgen het echt
oncomfortabel als de temperatuur onder de 26  ˚ C komt.
Betta's worden verondersteld te houden van  zacht, licht  zuur water  en  er
wordt vaak b eweerd dat ze het ook goed doen bij een lagere pH. Wij hebben
ons water altijd neutraal gehouden en dat is nooit een probleem geweest.
De bakken kunnen open zijn aan de bovenzijde, maar aan te raden is dat niet
aangezien de vissen er dan uit kunnen springen, wat ze soms doen als ze op-
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gewonden zijn ofzich bedreigd voelen. Het is aan te raden de bakken afte
dekken met een stuk kunststofrooster ofeen plaat glas met ventilatiegaten
erin. Er moet altijd wat ruimte zijn tussen het wateroppervlak en de afdekking
om ervoor te zorgen dat er goede luchtcirculatie kan plaatsvinden. Wanneer
er drijfplanten gebruikt worden zorgen we ervoor dat ze de vis niet de toegang
tot het oppervlak belemmeren.
Betta's ademen via hun labyrintorgaan. Dit stelt ze in staat om comfortabel te
leven in water met een lage zuurstofwaarde, omdat hun zuurstofinname meer
uit de lucht komt dan uit het water. D e keerzijde is dat ze dus wel toegang tot
de oppervlakte moeten hebben om te kunnen ademhalen. Is dat niet mogelijk, dan zal de vis verdrinken.
Tot slot zorgen we ervoor dat de b akken genoeg verlicht zijn om in plantengroei te voorzien.
Er wordt wel b eweerd dat betta's kunnen worden gehouden in bakken zonder
filtratie. Hoewel dit technisch gesproken waar is, vinden we niet dat dat een
goede manier van doen is. Waterstabiliteit is net zo b elangrijk voor b etta's als
voor iedere andere vis. Filtratie is de meest adequate manier om het water
schoon te houden. Als er iets mis is met de waterwaarden ofde waterkwaliteit
zal de vis inactiefworden en op de bodem gaan rusten. Dit is een teken dat
niet mag worden genegeerd.
Betta's zijn carnivoren; we voeren de onze een goede kwaliteit dagelijks carnivorenvoer, maar zwarte muggenlarven schijnen toch wel de favoriet te zijn.
Ander klein bevroren voedsel  (artemia,  cyclops  e.d.) wordt  ook genomen,
maar nooit zo verwelkomd als de muggenlarven. De vissen hebben een opwaarts gerichte bek; een indicatie dat ze van het wateroppervlak eten. Wij
hebben gemerkt dat ze ook makkelijk leren van de b odem te eten.
Voor zo'n kleine vis hebben b etta's een verbazende persoonlijkheid. Ze zullen
hun verzorger met een hoop interactie belonen, wanneer naar behoren verzorgt. D at is des te meer duidelijk bij de mannen omdat zij gewoonlijk alleen
worden gehouden ( een enkele man per bak); vrouwen zijn wel hetzelfde maar
omdat ze doorgaans in groepen worden gehouden is hun vermogen tot interactie met hun verzorger niet zo overduidelijk. Sommige vissen zijn extreem
agressief en  territoriaal;  het  wordt  aangeraden  door  kwekers  om  net  te
kweken met deze vissen omdat de agressiviteit van de vader erfelijk is. Anderen zijn juist tamelijk vriendelijk en interactief; ze ondergaan de aandacht
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van hun verzorger duidelijk als prettig en tonen dit door een serie activiteiten
waaronder een soort dansje, als er aandacht aan ze b esteed wordt. Een van
onze mannen, Red Sin, zal onmiddellijk naar de voorruit van de b ak komen
wanneer we naderen, zijn dansje doen en naar het wateroppervlak gaan. Als
we ons langs de b ak b ewegen volgt hij ons. Hij zal bij de voorruit blijven voor
zolang als we bereid zijn bij hem te blijven en ons onderwijl strak aankijken
terwijl we tegen hem praten. Dat is niet ongebruikelijk; in zijn boek, Caring
for B etta Fish, schrijft Marcus Song dat een aantal van zijn b etta's dit doen.
Elke man heeft kennelijk zijn eigen dansje wat ze doen wanneer ze blij zijn.
De reactie van de vissen op onderhoud van de bak is ook indicatiefvoor hun
persoonlijkheid. Sommige van onze mannen verstoppen zich achter een stuk
hout en bekijken ons, anderen komen j uist naar voren om eens aan de buis te
snuiven waarmee we het substraat afzuigen – sommigen vallen de buis zelfs
aan – maar niet een negeert wat er gebeurt. Zo gauw ze b ekend zijn met hun
omgeving is het hun eigendom; ze willen weten en de b aas zijn over alles wat
er aan de hand is. Er is wel gemeld dat sommige mannen hun bak opnieuw inrichten; er is ook een verslag van een man die zijn verzorger hielp bij het bakonderhoud door met zijn neus de plekken aan te wijzen waar de verzorger het
afval had gemist. 
Er wordt beweerd dat mannelijke betta's stimulatie nodig hebben, dus dat het
goed is om ze van tijd tot tijd andere mannen te zien krijgen zodat ze imponeergedrag kunnen tonen. Indien dat niet mogelijk is kan een spiegel in de
bak maken dat de man tegen zijn eigen weerspiegeling gaat imponeren. Dit
moet  met  de  nodige  voorzichtigheid  gebeuren  en  alleen  voor  korte  tijd
worden gedaan, omdat anders de vissen gestrest zullen raken. Wij hebben dat
soort technieken nooit gebruikt. In plaats daarvan houden we onze kweekmannen in hun  eigen bak, gewoonlijk gedeeld met wat jonge  opgroeiende
meervallen. D e mannen delen hun b ak vrolijk met deze vreedzame medebewoners, terwijl de beweging van de meervallen zorgt voor de benodigde stimulatie zonder  dat  de vis zich bedreigd voelt  of opgejaagd.  Sommige van
onze mannen raken bijzonder geïnteresseerd in de meervallen, tot een punt
waar ze ingrijpen als de meervallen onderling in gevecht raken.
Wij houden onze geslachtsrijpe vrouwen bij elkaar. We hebben, bij gelegenheid, wel eens uitgesproken agressieve vrouwen gehad die we apart moesten
houden omdat ze de zwakste van de groep aanvielen. Maar dat zijn uitzonde-
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ringen. Normaal gesproken is er een hiërarchie in de b ak en elke vrouw weet
haar plaats. Bij een gelegenheid moesten we eens onze vrouwen in een 100-litergezelschapsbak onder brengen voor een korte periode. De vissen bleven
samen, als een groep, altijd. Iets wat we nooit hadden gezien wanneer ze in
hun eigen verblijfwaren.
 Het kweken

Het is b elangrijk om een verenigbaar koppel te hebben. B etta's zijn zeer selectiefin hun kweekpartners. Mannen vallen regelmatig onwillige vrouwen aan
terwijl vrouwen een man die ze niet aanstaat ook aanvallen, hoewel het laatste
minder voorkomt. De beste manier om te b eginnen is twee ofdrie vrouwen
per man aan te houden, daardoor de man een optie gevend, zou dat nodig
zijn. Volwassen mannen zijn makkelijk te onderscheiden aan hun lange vinnen. Vrouwen hebben kortere vinnen en ze vertonen lengtestrepen over hun
lichaam wanneer ze een man zien.
Het eerste waarvan j e j e b ewust moet zijn is de leeftijd van j e vissen. Betta's
leven maar kort; gemiddeld mag j e ervan uitgaan dat een goed verzorgde vis
ongeveer 4 j aar wordt. Dat betekent dat ze al j ong geslachtsrijp worden. De
vissen die j e doorgaans in
winkels vindt zijn vaak al
meer  dan  16  maanden
oud;  sommigen  zeggen
dat  dat  komt  doordat
kwekers  eerst  een  tijd
kweken  met  een  vis  en
hem dan weg doen voor
verkoop wanneer hij over
zijn hoogtepunt heen is.
We  hebben  ook  gezien
dat mensen liever oudere
dan  jongere  mannen
kochten  omdat  de  ouRosetai l  betta
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deren hun vinnen volledig hebben ontwikkeld en er daardoor meer uitzien
zoals wat ze gewend zijn van foto's, in tegenstelling tot j ongere mannen wiens
vinnen nog niet volledig zijn ontwikkeld. Hoe dan ook, wanneer j e van plan
bent met j e vissen te kweken dan doe j e dat b eter met j ongere exemplaren dan
met oudere. Uiteraard zal j e de vis langer kunnen verzorgen wanneer j e hem
jonger verkrijgt, wat belangrijk is gezien de korte levensduur van deze vissen.
Vissen die al te vaak voor de kweek gebruikt zijn en inmiddels van middelbare
leeftijd zijn bij aankoop, zullen eerder vroeger dan later overlijden.
Er is veel discussie over het conditioneren van betta's voor het kweken. Er
wordt ook vaak beweerd dat betta's niet willen paaien tenzij ze met levend
voer ofdiepvriesvoer gevoed zijn. Onze ervaringen zijn anders. Wij voeren
één keer per maand diepvriesvoer, als een speciale traktatie. Al onze vissen
paaien regelmatig en produceren goede legsels en gezonde j onge vis. Wanneer
ze maar op een goed dieet worden gehouden, zullen de vissen paaien. We
durven met vertrouwen te zeggen dat ze niet geconditioneerd hoeven te worden, wanneer ze naar b ehoren worden gehouden (waterkwaliteit, waterwaarden, voedsel). Dat gezegd hebbend, er wordt vaak gemeld dat mannen die
geen reden hebben om een territorium te vormen, niet zullen paaien. Om
deze  dieren  aan te  zetten tot paaien  laten  kwekers  ze  andere  mannen  en
vrouwen zien in de b elendende bakken, maar voor een korte periode per dag
(30 tot  60 minuten). Vervolgens  doen ze  een gedeeltelijke waterverversing
met koeler water en plaatsen een vrouw in de bak. Wij gebruiken deze truc
niet omdat we doorgaans vinden dat gezonde mannen dit soort aanmoediging niet nodig hebben.
Wij  houden  onze  vrouwen  in  een  daarvoor  bestemde  40-literbak  en  de
mannen in daarvoor bestemde 20- tot 30-literbakken. We voeren ze eens per
dag. D e b akken zijn b eplant en zijn goed verlicht. Wij houden ervan om onze
bakken afte dekken, maar zoals eerder aangegeven is dat een aanvullende
voorzorg voor het geval dat een vis besluit eruit te springen.
Het observeren van de vrouwen is b elangrijk om erachter te komen wanneer
ze klaar zijn om te paaien: hun zijden zullen uitbuigen en de bult zal eruit zien
als een witte vlek op de zijkant van de vis, terwijl de afzetbuis zal verschijnen,
eruit ziend als een witte punt op de onderbuik van de vis.
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Als  de vrouw  er  klaar voor  is  plaatsen we  de  man  in  een  kweekbak.  De
kweekbak is b est niet dieper dan  15 tot 20 cm, om het voor de man makkelijker te maken de eitjes op te pakken. Er wordt doorgaans geadviseerd om de
kweekbak kaal te laten;  daardoor kan  de man  de  eitjes  die  op  de bodem
komen b eter zien zodat hij ze in het schuimnest kan brengen.
Dat hebben wij een keer gedaan; bij alle volgende kweken hebben we een volledig ingerichte bak gebruikt als kweekbak. Het substraat is een laagje fijn zand
waardoor eitjes ofuit het nest gevallen j ongen makkelijk te vinden zijn en opgepakt kunnen worden door de vader. Dit heeft een aantal voordelen, namelijk:
het geeft de vrouw mogelijkheden om te schuilen als de man te agressiefis,
voorafgaand aan het afzetten,
het geeft de vrouw gelegenheid om te schuilen in het geval van agressie na
het afzetten,
het geeft de j ongen gelegenheid om op te groeien in een meer natuurlijke
omgeving zonder ons ingrijpen,
het veroorzaakt geen stress bij de ouders, die zich anders, vlak voor het afzetten, in een volkomen vreemde en onveilige omgeving b evinden waar niets
is om zich achter te verbergen.

F
F
F
F

We geven de man een aantal dagen in de kweekbak zodat hij gelegenheid
heeft om te wennen aan de omgeving en zich er veilig kan voelen. Nadat dit
een keer ofdrie is herhaald zul j e merken dat de man geen aanpassingsperiode meer nodig heeft; hij zal de kweekbak onmiddellijk herkennen. Drie van
onze  mannen  gaan,  wanneer  ze  overgebracht  worden  naar  de  kweekbak,
meteen beginnen aan het bouwen van een schuimnest zonder zelfs maar te
wachten op het verschijnen van de vrouw.
Onze  kweekbakken  zijn  doorgaans  beplant  met
Cabomba c aroliniana * , wat een uitstekende  plant  is  om  te  gebruiken
omdat het een hele fijne plant is; er
is veel plek  om te  schuilen voor  ouders  en jongen,  en  vooropgesteld  dat  de
planten  goed  gevormd  zijn,  laat  het  de
vissen toe om vrij tussen de stengels en bladeren  te  zwemmen.  We  voegen  ook  wat  drijvende planten toe. Phyllanthus

is een goede keuze, maar
fluitans
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elke andere plant met tamelijk kleine bladeren voldoet ook. Het is niet absoluut noodzakelijk, want we hebben ook nesten gehad in bakken zonder de
hulp van drijvende planten.
De stroming in de b ak dient minimaal te zijn, zodat het schuimnest niet wordt
verstoord. Ten slotte dient de kweekbak afgedekt te worden; het schuimnest
heeft de neiging uit elkaar te vallen wanneer het wordt blootgesteld aan wisselende kamertemperaturen ofdroge lucht.
Dat is de reden waarom veel mensen adviseren om breedbladige planten te
gebruiken  of de  bodem  van  een  piepschuim  beker  zodat  de  vissen  hun
schuimnest daaronder kunnen bouwen. Die stap kan j e veilig overslaan wanneer de bak goed is afgesloten d .m.v. een dekplaat. Wanneer j e geen dekplaat
hebt, kan j e desnoods plastic keukenfolie gebruiken, maar zorg er wel voor dat
er wat gaatjes in de buurt van de filteruitstromer zijn zodat de lucht vrijelijk kan
circuleren. Maak nooit gaatjes aan de kant van de bak tegenover de filteruitstromer, want dat is de kant waar de man zal proberen zijn schuimnest te maken.
Het bijzetten van de vrouw kan lastig zijn, met name als het paar elkaar nog
niet kent. Hou een oogje op zowel de man als de vrouw. Als beide partijen
klaar zijn om te paaien zal de man de vrouw verjagen uit het gebied waar hij
het schuimnest wil gaan bouwen en niet naar haar omkijken. Als hij haar constant  achterna zit  en ze raakt gestrest  (ze toont verticale banden) verliest
kleur ofverbergt zich, verwijder dan de vrouw direct; dit paar is ofwel niet verenigbaar, ofwel er nog niet aan toe om te paaien. Je kunt de man proberen
met een andere vrouw ofhem terug doen in zijn eigen bak en hem na een
tijdje weer proberen met dezelfde vrouw om te zien ofhij van gedachten is
verandert. Vrouwen die klaar zijn om afte zetten laten vaak verticale banden
zien, ook wel ‘broedbanden' genoemd.
Een goede manier om een paar ‘ aan elkaar voor te stellen' is door een glazen
scheiding in de bak aan te brengen met de man aan de ene en de vrouw aan
de andere kant ervan. Op deze manier kan het paar eraan wennen elkaar te
zien zonder dat de een de ander kwaad kan doen. Een ander p opulair trucje is
in het midden van de bak de glazen stolp van een olielamp te plaatsen, met
het wijde deel stevig in het bodemsubstraat gedrukt terwijl het smalle deel
boven water uitsteekt. D e vrouw wordt in deze stolp gebracht zodat het p aar
ook hier elkaar kan zien, maar niet bij elkaar kan komen. Wij hebben dit
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nooit gedaan, omdat we vinden dat het de vrouw onnodig stress bezorgt vlak
voor het afzetten. Voor ons werkt de observatiemethode prima; als de vrouw
eenmaal in de kweekbak is zal binnen een halfuur blijken ofhet p aar zal gaan
afzetten ofelkaar ombrengen.
Als de vrouw de man aanstaat, zoal hij dat tonen door zijn rug- en staartvin
uit te zetten; de vrouw zal dit pronken gadeslaan in plaats van ervandoor te
gaan en zich te verbergen. De man zal dan beginnen met de bouw van het
schuimnest.
Mannen doen dat, soms, ook wanneer ze alleen zijn; het is een teken dat de
vis zich prettig voelt, gezond is en klaar om te paaien.
Als dat gebeurt en we hebben een vrouw bij de hand die ook klaar is om afte
zetten, zetten we haar liever in de b ak van de man en slaan we het hele hoofdstuk van de kweekbak over. Dit betekend natuurlijk dat de man zijn privé-vertrekken zal moeten opgeven na het afzetten, omdat het makkelijker is om
hem uit zijn b ak te verwijderen dan de j ongen. In dat geval b ereiden we direct
de kweekbak voor om de man in te doen aangezien dat dan zijn permanente
woning zal gaan worden voor de komende 3 maanden na het afzetten.
Afhankelijk van de snelheid en toewijding van de man en de grootte van het
legsel dat hij verwacht zal het schuimnest geconstrueerd zijn in 4 8 tot 9 6 uur.
De  afmeting van  het  schuimnest varieert;  sommige  mannen bouwen  echt
enorme  schuimnesten  die  een  enorme  oppervlakte  innemen,  andere  zijn
meer bescheiden. Ze brengen een groot deel van de dag door met het b ouwen
van het schuimnest en de rest van de dag wordt besteed aan het in stand
houden van de interesse van zijn vrouw door voor haar te pronken door de
hele b ak. In dit stadium zou de vrouw geheel ontspannen moeten zijn; hoewel
ze nog steeds niet in de buurt van het schuimnest wordt gelaten (ze zal het
niet eens proberen) zou ze duidelijk op haar gemak moeten zijn wanneer de
man op haar toe zwemt om weer eens te pronken.
Het paaien kan worden ingezet door de vrouw, die pogingen doet om dichterbij het schuimnest te komen en geaccepteerd wordt door de man, ofdoor
de man die de vrouw gaat ophalen om haar naar zijn nest te brengen. Dit gedeelte van het b altsen is prachtig om te zien maar wordt gemakkelijk gemist
wanneer j e niet constant een oogje op de vissen houdt. Wij proberen doorgaans het afzetten zo te plannen dat het start op een vrijdag en we het hele
weekeinde hebben om de vissen te observeren. Hoewel men er nooit vanuit
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kan gaan dat de dingen zullen gaan zoals gepland, heeft dit simpele trucje ons
in staat gesteld het intense b altsen en paaien bij een aantal gelegenheden te
mogen zien.
Op dit punt zijn de vissen absoluut een genot om naar te kijken. Ze schudden
met hun lichamen, ze komen in een gezamenlijk ritme terwijl ze elkaar geleidelijk gaan omhelzen op de kenmerkende manier. De vrouw zal zichzelfin
een horizontale positie brengen terwijl ze haast bewegingloos blijft en onderwijl zal de man haar lichaam omhelzen met het zijne, zodoende haar helpend
om de eitjes uit te stoten. D e eitjes vallen dan op de staart van de man waar ze
worden b evrucht door het sperma dat hij gelijktijdig losliet. Vervolgens brengt
hij de eitjes in het schuimnest. O ok alle gevallen eitjes worden door de man in
het nest gebracht.
De vrouw blijft een tijdje verdoofd na elke omhelzing hoewel ze soms, tussen
de omhelzingen door, de man helpt om de eitjes in het nest te brengen.
Het afzetten kan tot een paar uur duren. Gemiddeld doen onze koppels er
twee tot drie uur over. D aaropvolgend wordt de vrouw doorgaans verwijdert.

februari 2018

 16

Aquatropica

Zoet water
Er wordt wel eens b eweerd dat ze de eitjes zou opeten; dat hebben wij nooit
zien gebeuren. De man zal echter agressiefworden tegen de vrouw en kan
haar zelfs doden wanneer ze in de buurt komt van het schuimnest. Wanneer
je een lange bak gebruikt (iets wat wij het liefst gebruiken) is er geen grote
haast om de vrouw te verwijderen; ze kan zich makkelijk ophouden aan het
andere  eind  van  de  bak  en  daar  een  beetje  tussen  de  planten  zwemmen
zonder de man ofhet nest te storen. Als dat makkelijk kan, probeer dan een
glazen scheiding tussen de man en de vrouw in de bak te plaatsen en vang
dan de vrouw uit zonder dat j e de kans loopt dat ze, wanneer ze probeert te
vluchten in het  deel van  de man terecht  komt.  Hoe  dan  ook, betta's  zijn
slimme dieren en ze leren hun verzorger kennen. Als de vrouw aan j e gewend
is en j e vertrouwd kan j e haar misschien verleiden met wat lekkers, om haar
dan makkelijk uit te vangen.
 Het grootbrengen van de j ongen

De man zal zorgen voor het schuimnest, de eitjes en de j ongen totdat deze vrij
zwemmen. Gedurende die tijd is hij druk bezig: hij controleert de eitjes en
jongen regelmatig, van tijd tot tijd verplaatst hij ze – ofhet lijkt ofhij dat doet –
in het schuimnest, hij bewaakt de omgeving, repareert en vergroot het nest,
enzovoort. Hij zal niet erg ver bij het nest vandaan gaan, alleen maar om de
directe omgeving te kunnen patrouilleren. Dus hij zoekt ook niet naar voedsel. Wij dragen er zorg voor dat onze mannen eten door een hele kleine hoeveelheid voedsel heel voorzichtig direct bij het schuimnest te geven (het moet
geen drijvend voedsel zijn, de vissen eten zinkend granulaat ook uitstekend).
De eitjes komen uit binnen 48 uur en de j ongen zullen vrij zwemmen binnen
twee tot drie dagen. Sommige b etta-kwekers laten een lampje aan in de buurt
van de bak gedurende die p eriode zodat pa de eitjes en j ongen kan zien die uit
het nest vallen en ze oprapen. Wij doen dat niet, omdat we geloven dat in de
natuur dat ook niet zou gebeuren en de 24-uurslichtperiode zal de man behoorlijk en onnodig stressen. We hebben nog nooit problemen met een legsel gehad
om die reden. Zodra de j ongen vrij zwemmen is de taak van de vader afgelopen.
Sommige kwekers verwijderen de vader op dit punt omdat hij de j ongen zou
kunnen aanvallen; wij hebben soms een vader bij de j ongen gelaten en de
jongen groeiden goed en probleemloos op bij hun vader. Als de vader verwij-
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dert moet worden zonder de uiterst kleine j ongen te bezeren, is de makkelijkste manier hem naar de andere kant van de b ak te lokken met iets lekkers
en hem daar voorzichtig uit te vangen. D e b ak moet nog tenminste een week
afgedekt blijven nadat de vader is verwijdert. D e vochtige lucht tussen het wateroppervlak en het deksel van de bak is b enodigd voor het naar behoren ontwikkelen van het labyrintorgaan van de j ongen.
Als deze stap wordt overgeslagen wordt er beweerd dat de j ongen hun labyrintorgaan niet b ehoorlijk ontwikkelen en verdrinken. D e j ongen zijn aanvankelijk piepklein – wanneer ze in een b eplante b ak zitten is de kans groot dat j e ze
niet eens ziet. D at betekend niet dat ze er niet zijn. Als de b ak b ehoorlijk is ingesteld hoefj e de j ongen niet te voeren; er is meer dan genoeg voedsel in de
vorm van infusoria en allerlei andere micro-organismen voor ze om te eten.
Voor de eerste twee tot drie dagen zijn ze trouwens toch b ezig hun dooierzak
te verteren. Azijnaaltjes en microwormen zijn allemaal prima voer voor de
jongen. Als alternatiefkan j e ze proteïnerijk gemalen volwassenenvoer geven
(wij vinden Blue Line Artemia gradatie 12 een uitstekend voer.) Het gewoonlijke advies is om de j ongen drie keer per dag te voeren.
Nvdr Aquatr opi ca.
Cabo mba caroli ni ana staat sedert a ugust us 201 6 op de Uni e-l i j st va n i nvasi eve

s oort en en mag d us ni et meer geh ou den, gek weekt en ver ha n del d wor den.
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Opti male productie kalkreactor
Rien van Zwienen (A.V. Cerianthus Utrecht)

In d it a rtikel w il i k e ven i ngaan o p d e a fstelling v an d e k alkreactor e n w el s pecifiek h oeveel calcium kan er m aximaal u it die reactor komen.

Walter D orriné heeft tijdens zijn lezing bij C erianthus al het een en ander uitgelegd over de werking van de kalkreactor.
In het kort samengevat zorg j e ervoor dat het calciumcarbonaat, wat in de
reactor zit, oplost in het water dat erover wordt rondgepompt. Om calciumcarbonaat op te lossen moet het water licht zuur zijn (pH 6,3-6,5). Dit doe j e
door koolstofdioxide aan het water toe te voegen.
De hoeveelheid calcium die oplost is afhankelijk van de tijd die het water circuleert in reactor. 
Walter Dorriné heeft dit gemeten en in een mooie grafiek gezet.

Je ziet dat er eerst snel calcium oplost en na zo'n 5 uur gaat het nog maar erg
langzaam. Om dus nog meer dan 6 00 mg/l calcium op te lossen moet j e onevenredig lang rondpompen en weinig water uit de reactor laten lopen.
Via een eenvoudige berekening kan j e zien wat de maximale hoeveelheid calcium is die uit een b epaalde kalkreactor kan komen.
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Stel, j e hebt een reactor van 3 liter inhoud, die vul j e voor 2/3 met koraalbreuk. D an zal er ongeveer 2 liter overblijven. Je kunt dit meten door de gevulde reactor (met water en koraalbreuk) weer leeg te laten lopen en de hoeveelheid water te meten.
Als j e nu het water met verschillende snelheden uit de reactor laat lopen, verander j e de verblijftijd van het water in de reactor.
Stel, j e laat 2 liter water per uur uit de reactor lopen, dan is de verblijftijd 1 uur.
Als j e 1 liter water per uur uit de reactor laat lopen is de verblijftij d 2 uur, enz, enz.
In de grafiek kan j e aflezen hoeveel er dan opgelost is in het water dat de kalkreactor verlaat.
Als er in het water dat de kalkreactor ingaat 430 mg/l calcium zit, kan j e uitrekenen wat de toename is.
B.v. verblijftijd is 5 uur ( 2 l / 5 uur =0,4 liter water eruit p er uur), kalkreactor
water bevat dan 600 mg/l calcium, dan is de toename 600-430= 170 mg/l calcium . D eze 170 mg/l zit in 4 00 ml water per uur. D an is de toename per uur:
170 mg/l x 0,4 l = 68 mg calcium/uur.
Dit kan j e voor verschillende uitloopsnelheden ( = verblijftijd) uitrekenen en in
een grafiekje uitzetten.

Je kunt nu zo uit de grafiek aflezen wat de maximale productie van een kalkreactor van 2 liter is. Bij een uitloop van 600 ml/h (verblijftijd=3,3 uur) is de
calciumopbrengst maximaal. Het water uit reactor bevat  570 mg/l calcium.
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Een toename van 140 mg/l in 600 ml. Dit b etekent dat j e 140 x 0 ,6 l= 84 mg
calcium p er uur aan j e aquarium kan toevoegen.
Als j e nu een tweede vat (bv. 5 liter) aan de reactor vastmaakt, vergroot j e het
watervolume tot 5+2 liter. Bij een verblijftijd van 3,3 uur, zoals in het eerste
voorbeeld, kun j e 7 l / 3 ,3 uur = 2 ,1liter per uur uit de reactor laten lopen. Dit
water bevat dan ook weer 570 mg/l calcium, een winst van  140 mg/l. In die
2,1 liter zit dan 2 ,1 x 140=294 mg extra calcium, veel meer dus dan de 81 mg
die we voor de verbouwing met het 5 liter vat uit de reactor konden krijgen.
Als j e b esluit een groter vat bij j e kalkreactor te zetten, moet j e wel rekening
houden met de p omp. Zorg er voor dat j e voldoende water kan rondpompen,
anders zal er nog te weinig calcium oplossen.
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Li mnophila heterophylla
Auteur onbekend
Met dank overgenomen uit Minormagazine (De Minor Rupel-Vaartland)
Synoniemen: Columnea h eterophylla
Omschrijving: Snel groeiende stengelplant met gevederde bladeren die van
een sterke verlichting houdt. Deze plant zou redelijk gemakkelijk te houden
moeten zijn, hoewel mijn p ersoonlijke ervaringen met deze plant j uist b ehoorlijk negatiefzijn.
Mijn ervaringen

Bijna direct nadat ik een groep Limnophila heterophylla in mijn aquarium
plaatste leek deze plant goed aan te slaan en binnen een week hadden de
meeste toppen al de oppervlakte van mijn aquarium b ereikt. O ok kleurde de
toppen van de planten enigszins rood, waardoor het met de verlichting naar
mijn idee ook wel snor zat. Echter nadat ik
de  plantengroep  ingekort  had  stierven  in
enkele  dagen bijna  alle planten  af. Alleen
maar de uiteinden die ik bij het inkorten in
mijn  aquarium  had  laten  staan  bleven  in
een rap tempo nieuwe zijtakken vormen.
Omdat ik geen aanwijsbare reden kon vinden, waardoor deze soort niet goed groeide
in  mijn  aquarium  vermoede  ik  dat  deze
plant  mogelijk  niet  goed  samen  gaat  met
andere planten in mijn aquarium die in de
nabijheid stonden van de groep Limnophila

.

Om

dit

te

testen
 heb  ik  de
heterophylla
overgebleven  planten  van  de  rechterkant
van het aquarium verhuisd naar de linkerkant.  Echter,  ook  op  deze  plaats  in  het
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aquarium bleven de restanten van de eens zo mooie groep langzaam afsterven. Om de mogelijkheid uit te sluiten dat deze planten al teveel aangetast
waren voordat ik ze verplaatste, heb ik ook enkele nieuwe planten van dit
soort aangeschaft. O ok de nieuwe planten stierven vrij snel allemaal af, waardoor problemen met  de bodem  (plaatselijk) bijna uit te  sluiten zijn, zeker
omdat de bodem nog geen halfj aar in mijn aquarium zat ten tijde dat ik deze
plant in mijn aquarium had.
Verder zouden de verlichting en voedingsstoffen in de vorm van C O 2 en ijzer
in mijn aquarium ruim voldoende moeten zijn voor deze plant.
Het enige dat ik zou kunnen b edenken, waardoor deze plant het slecht deed
in mijn aquarium is een gebrek aan organische voedingstoffen in de vorm van
stikstofverbindingen. Ten tijde dat ik deze plant in mijn aquarium had, had ik
door problemen met vissen slechts een lage visbezetting in mijn aquarium,
waardoor het nitraatgehalte in mijn
aquarium  niet  eens  meetbaar  was
met  mijn  nitraattest  (die  nitraat
vanaf5 mg/l kan meten). Aangezien
Limnophila h eterophylla een plant is
die veel voedingsstoffen nodig heeft
kan  het  zijn  dat  het  lage  nitraatgehalte  in  mijn  aquarium  de  oorzaak
zou  kunnen  zijn  dat  deze plant het
niet deed in mijn aquarium. Andere
snelgroeiende planten hebben echter
geen  problemen  gegeven  met  dezelfde  waterwaardes,  dus  blijft  het
enigszins een gok om de slechte groei
van  Limnophila  heterophylla  aan
een  te  laag  gehalte van  organische
voedingstoffen te wijten.
 Vermeerdering
Deze plant vormt vrij veel zijtakken, waardoor deze plant gemakkelijk te vermeerderen is.
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Het houden van geschubde terrariumdieren
Johan Melis, Colisa Mol
In deze tak van hobby zijn verschillende soorten terraria te onderscheiden.

LHet streek- ofbiotoopterrarium : hierin houdt men dieren die uitsluitend in
een bepaalde streek ofbiotoop voorkomen.

MHet gezelschapsterrarium : hierin houdt men dieren uit verschillende bio-

topen, maar deze dieren moeten wel dezelfde eisen stellen: bv. rotsbewonende soorten, boombewonende soorten, woestijnbewonende soorten en
vochtige biotoopbewonende soorten.

NHet speciaalterrarium: hierin houdt men een soort dier dat men in die om-

standigheden houdt die voorkomen in het biotoop waarin het woont, met
dit verschil dat men hier de p aring, de kweek, het gedrag en het territoriumvormen zeer goed kan observeren en het j aargetijde goed kan bijhouden.

 Het inrichten van terraria

Hier zorgt men ervoor dat men bv. een b oombewonende soort geen terrarium
geeft met een groot b odemoppervlak maar wel een terrarium met veel klimgelegenheden. Ook zorgt men er bij woestijnbewonende soorten voor dat de
zandlaag dik genoeg is omdat vele soorten er hun eieren in begraven ofzich
bij gevaar zelfingraven. O ok zijn er soorten die zich ingraven en door plots tevoorschijn te komen een prooi verschalken.
Verder moeten we rekening houden met bepaalde temperaturen d.w.z. dag- en
nachttemperatuur; daarom is het raadzaam de temperatuurverschillen uit het
vanggebied te kennen en ze toe te passen in het terrarium om een grotere
kans op succes te hebben. Verder moet men rekening houden met het wisse-
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lende j aargetijde en met de mogelijkheid dat sommige dieren een winterslaap
doen. D an staat de eetlust en de levendigheid op een klein pitje en men moet
niet direct gaan denken dat de dieren ziek zijn.
Ik ga nu proberen verschillende soorten te b espreken uit de enorme soortenrijkdom van de hagedissen. We zullen soorten zien uit het regenwoud dat constant vochtig blijft, tot soorten uit warme droge woestijn.
Leiocephalus schreibersii

Dit is een kleine, levendige soort die bijna constant in beweging is en die gemakkelijk handtam kan worden gemaakt. Zijn kleur is overwegend bruin met
een rode kop die opgloeit naargelang de gemoedsgesteldheid van het dier. Hij
heeft ook een korte, puntige staart die dikwijls verticaal omhoog gericht is bij
het dreigen ofwegrennen. Zijn lengte b edraagt maar een 20 cm en daarmee
kan hij in een kleiner terrarium gehouden worden.
Hij is ook een eierlegger die zijn eieren b egraaft in het zand. Het aantal varieert van 20 tot 3 0 stuks. Men ziet hem
hoofdknikkend  dreigen  en  baltsen
tegen zijn soortgenoten. De buik is bijna
kogelrond  bij  gezonde  exemplaren.  Bij
andere soorten is die meestal langwerpig.
Verder is het een  soort die zijn voedsel
met een sprong bemachtigt.
Lacerta
viridis : Oostelijke smaragdhagedis


Dit is één van de mooiste soorten uit de familie  lacertidae met een smaragdgroene kleur over heel het lichaam. De j onge dieren hebben een egaal
geel gekleurde buik. Zijn lengte bedraagt maximaal een 40 cm.
Hij komt voor van Centraal-Europa tot Azië. Hij gedraagt zich rustig in het
terrarium, en laat zich daar makkelijk vangen. In de natuur houdt hij zich
langs b ossen en hellingen op waar hij zich laat opwarmen in de ochtendzon.
Daarom is de natuurlijke zon een eerste vereiste voor het optimaal houden
van de meeste dieren.
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Deze hagedissen zijn vleeseters en voeden zich hoofdzakelijk met insecten:
vliegen, rupsen, vlinders, kakkerlakken, kevers,  spinnen, wormen en kleine
slakjes, die ze met een snelle aanloop verschalken.
De p aring heeft plaats in mei-juni, met één tot twee legsels van 6 tot 2 1 eieren
die wit zijn en  10 à  15 mm lang zijn. Deze komen na 46 dagen uit en dan
jagen de j ongen direct op de insecten. Verder is het een soort die sterk is aan
te b evelen voor een terrarium.
Podarcis tauricus

Deze soort lijkt qua b ouw op de vorige maar met dit verschil dat men bij deze
soorten de geslachten zeer goed uit elkaar kan kennen. De man heeft een
goed zichtbare groene b and op zijn rug die bij het vrouwtje maar flauw doorschijnt.
Het zijn vrij agressieve dieren die als men ze vastpakt naar alle kanten bijten,
dus ook in de vingers. Ze laten niet gauw los. Agressieve mannetjes eten ook
dikwijls hun j ongere soortgenoten op.
Ze hebben korte poten, daarom ligt hun buik meestal op de grond. Dit komt
het dier ten goede bij het zonnen op de voorgewarmde stenen. Deze dieren
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komen voor in Zuidoosten van Europa in grassteppen die overgaan in rotsblokken. Hun lengte bedraagt amper 20 cm en ze kunnen ook in een kleiner
terrarium gehouden worden. Zelfhou ik deze soort in een groter terrarium
met andere soorten waar hij goed mee samenwoont (moet ook!). Wel is het
een schuw dier dat men meestal enkel met de kop buiten de rotsen ziet steken. Het is een hagedis die geen al te groot maar wel enigszins vochtig woestijnterrarium vereist. D e temperatuur in de natuur stijgt tot 35  ˚ C, terwijl het
's nachts tot  12  ˚ C afkoelt. Als hij goed is opgewarmd, vangt hij insecten
door ze met een snelle sprong ofaanloop te bemachtigen. De paring heeft
plaats in begin mei en er worden  1 of2 legsels van 8 tot  15 eieren gelegd in
holten  onder  stenen waar het broeden begint  door het  opwarmen van  de
steen. D e j ongen komen na 3 6 dagen uit het ei en gaan direct op voedseljacht.
Phrynoso ma cornutu m , padhagedis

Dit lijkt wel een voorhistorisch dier als men de stekels op kop, flank en staart
in het oog houdt. Het zijn korte, dikke warmtebehoevende dieren die voorkomen in de brandend hete woestijnen van Mexico en Texas. Zij lopen niet
achter een insect zoals de meeste andere soorten, maar als het insect dicht genoeg genaderd is, schieten ze met een snelle b eweging van de kop naar voor
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waar ze het met de lange tong verschalken. Hij kan het zich veroorloven om
niet zoals andere soorten achter zijn eten aan te hollen. Hij gaat er letterlijk en figuurlijk midden in staan en dan maar happen wat hij kan. Zijn eten bestaat immers uit mieren en termieten die altij d met hopen voorkomen. Ze zijn immuun
voor de beten van de mieren en laten ze gewoonweg over zich heen lopen.
In mijn terrarium verzorg ik ze al een hele tijd en ik moet zeggen; ge kunt ze
niet bijhouden met mieren te voederen, want ze kunnen er hele hopen van op!
Maar als j e ze goed voedert, zul j e beloond worden met een legsel eieren dat
kan b estaan uit 2 0 tot 3 0 eieren die uitkomen na 3 à 4 weken. Ze worden ongeveer 4 à 5 cm diep ingegraven waarna de ouders elke dag naar deze plaats
terugkomen tot de j ongen uitgekomen zijn.
Ze hebben een zeer doeltreffend afschrikmiddel; een dun straaltje bloed die
ze uit de ooghoeken kunnen laten spuiten waarvan de vijand zodanig schrikt
dat hij het hazenpad kiest. Mocht dit niet helpen dan hebben ze nog altijd die
gevaarlijke horens op de kop die met op- en neerwaartse b eweging de vijand
toch op afstand houden.
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Zijn kleur en vlekkenpatroon kan sterk variëren naargelang de ondergrond
waarop hij ligt ofde gemoedsgesteldheid waarin hij verkeert.
Het geslachtsonderscheid kan men vaststellen doordat het vrouwtje een duidelijk dikkere staartbasis heeft. Verder zijn het rustige, tamme dieren de de
meeste tijd van de dag liggen te zonnen.
Drinkwater hebben ze maar afen toe nodig, ze drinken door de dauwdruppels in de vroege morgen van de bladeren afte likken. D aarna leggen ze zich
te zonnen op een hogere gelegen steen, waarbij ze tweemaal hun normale
breedte aannemen. Hierdoor vergroot het oppervlak dat de zonnestralen opvangt en zijn ze eerder op temperatuur dan andere soorten.
Physignathus cocincinus , groene wateragaam

Dit zijn dieren van een groot formaat max. 9 0 cm van kop tot staart en ze zijn
afkomstig uit het vochtige oerwoud van de Amazone. De helft van hun leven
liggen ze in het water en de andere helft hangen ze hoog in een boom te zonnen.
Bij deze soort kan men de geslachten zeer goed onderscheiden doordat de
man vanop de kop tot halverwege de staart scherpe lange stekels heeft. Men
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kan hen ook regelmatig zien vervellen, hier komen dan verschillende stukken
vel van het lichaam afgerold. Daarom moet men zorgen dat hier een grote
zwemkuip ter b eschikking staat waar deze vellen sneller in loslaten.
Bij het ouder worden van de dieren komen er gele dwarsbanden over het lichaam. Men moet zeer goed  oppassen hoe men  deze  dieren vastpakt. Zij
hebben lange, scherpe nagels waar ze uw arm mee kunnen openrijten en een
lange staart die wordt gebruikt als een zweep!
Het zijn dieren die in de natuur leven van muizen, sprinkhanen, j onge vogels, regenwormen en andere ongedierte v an die maat. Zij bezitten een flinke rij tanden
en een sterk gebit. Bij het voederen van een muis kan j e soms de beenderen
horen kraken. Het zijn ook dieren die zeer snel kunnen wegrennen waarbij ze
zich op hun achterpoten oprichten. Daarbij halen ze een flinke snelheid.
Er worden 20 tot 30 eieren gelegd, die een lengte van 2 à 3 cm halen en van
leerachtige structuur zijn. En ze moeten uitgebroed worden op 9 4 % vochtigheid en bij een temperatuur van 30  ˚ C. De broedtijd bedraagt 4 6 dagen en ik
heb met hen al een goed resultaat bekomen. Verder zijn het dieren die een flink
terrarium nodig hebben met zeer grote klimgelegenheid met dikke boomtakken.
Phelsu ma lineata /laticauda , gestreepte daggekko / goudstofdaggekko

Deze vrij kleine soorten zijn nauwelijks 12 à 15 cm lang. D e kleur is zeer fraai
en de rug is lichtgroen met een rode band over de flanken van het lichaam en
een wit-geelachtige buikpartij en onregelmatige rode vlekken op de rug. De
Phelsuma laticauda is daarbij nog eens b ezaaid met gele stipjes over heel het
lichaam behalve de buikzijde.
Deze gekko's zijn voornamelijk b oombewoners die zich ophouden in kokospalmen en het voornaamste is dat hij overdag actiefis daar andere gekko's
maar tegen de avond actiefworden. Het terrarium moet voldoende ruimte
bieden om een weelderige plantengroei toe te laten en een achterwand van
grote stukken kurkschors waar klimplanten tegen omhoog groeien. Een waterbassin moet geplaatst worden aan de voet van een gebogen stam. D e temperatuur moet 2 3 à 24 ˚ C b edragen. D oor veelvuldig sproeien van de planten
wordt de vochtigheid op 70 % gehouden, hetgeen met het biotoop overeenkomt. Deze gekko's kunnen hun dorst lessen door de waterdruppels van de
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bladeren  af te  likken.  Klein  insecten,
zoals  krekels,  kakkerlakken,  naakte
rupsen,  vlinders,  meelwormen,  buffalowormen,  vormen  het  belangrijkste
voedsel.  Verder  zoete  vruchten  zoals
rijpe bananen,  sinaasappels, peren  en
honing.  Soms  zijn  ze  onderling  erg
agressief maar  met  andere  soorten
komen ze goed overeen. Deze soort is
eierleggend, de eieren worden in p aren
gelegd. Bij het uitkomen zijn de j ongen
al 4 cm lang. Het gekke van deze gekko's is dat ze met een soort van zuignappen  op  de  onderkant  van  hun
voetjes gewoonweg tegen de ruit naar
omhoog klimmen hetgeen  andere hagedis niet kunnen. D eze dieren kunnen
ook uitstekend zwemmen en hangen af
van water.
Ik hoop dat dit artikel j e zin gegeven
heeft o m h et z elfe ens m
 et d eze d ieren t e
proberen.

februari 2018

 31

Aquatropica

Voor u gelezen

Voor u gelezen
Wetenschappers ontdekken reuzenspin
Martin Byttebier, Aquatropica Kortrijk
In  Noord-Mexico  hebben  wetenschappers een nieuwe reuzenspinnensoort  ontdekt,  waarbij  de  onderzoekers verstomd stonden over
de  afmetingen.  De  nieuwe  spinnensoort heeft in vergelijking met
een  vrij  klein  lichaam  ongewoon
lange benen. D e diameter b edraagt
ca. 23 cm, dit is de afmeting van een gewoon eetbord.
Speciaal voor deze spin werd er een nieuw geslacht opgericht, ‘ Califorctenus'.
‘Califor' verwijst naar California. De spin is immers te vinden op het Mexicaanse schiereiland B aja C alifornia. Als soortnaam kreeg deze spin ‘cacachilensis', wat verwijst naar de typelocatie, Sierra de las Cacachilas.
De wetenschappelijke naam is dus voluit Califorctenus cacachilensis
Deze reuzenspin is vooral te vinden in verlaten mijnschachten. Volgens onderzoekster Maria Luisa Jimenez is deze spin niet agressiefen is het gifniet
dodelijk voor de mens.
Deze  spin  is  momenteel  enkel  gekend  van  de  Sierra  de  Las  Cacachilas
dichtbij La Paz en de oostelijke en noordelijke gebieden van het Biosphere
Reserve Sierra La Laguna.
Br on nen:
Ji menez, M. L., Berri an, J. E., Pol oto w, D. & Pal aci os- Car di el, C.  201 7.  Descri pti on
of Cal i for ct en us ( Cteni nae, Ct eni dae, Ar a n eae), a n e w s pi der gen us fr o m Mexi c o.
Zootaxa.  4238 ( 1 ):  97–1 08
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Uit nodiging

Vragen staat vrij
Uitnodiging algemene bijeenkomst, vrijdag 23 februari

Geert Vandromme, Aquatropica
Eenmaal per j aar zijn onze leden baas en kunnen ze al hun
vragen afvuren op een panel van deskundigen die binnen het
bestuur de werkgroepen leiden. Het panel zal proberen alle
problemen  en vragen  in verband  met  het verantwoord
houden van een mooi aquarium, vijver ofterrarium voor
jou op te lossen.
Niet alleen vragen over water, verlichting, verwarming enz. kunnen aan
bod komen, maar ook vragen over het aankopen van planten, vissen of
dieren kunnen besproken worden.
Misschien kan het bestuur niet alles oplossen, maar er zijn misschien
leden aanwezig die wel het een en het andere kunnen bijdragen tot het
oplossen van dat ene probleem waar j e al j aren mee zit en die niet opgelost geraakt.
Iedereen is er van harte welkom, niet-leden zijn zeker ook welkom. D e
moeilijke vragen zou het panel, indien mogelijk, op voorhand willen
bestuderen om een correct antwoord te kunnen geven. Mail daarom
jouw vragen op voorhand door naar redactie@aquatropica.be
Wanneer: vrijdag 23 februari om 20.00 uur
Waar: Zaal ‘Van B oven', Kortrijkstraat 138a, Wevelgem
De ingang van de zaal is gelegen in het steegje tussen huisnummers 136
en 138.
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